
_ _ _                Statut                 _ _ _ 
NADACE OTTY A EMY ROGER - SIEGLOVÝCH 

 
 Správní rada Nadace Otto a Emmy Reger – Sieglových, IČ: 452 37 573, se sídlem Komenského 
7, 779 00 Olomouc, vydává tento Statut, který upravuje způsob jednání orgánů nadace, podmínky 
pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytnout, a další otázky důležité 
pro chod nadace.   
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Nadace Otto a Emy Roger – Sieglových (dále jen „Nadace“) byla založena panem Dr. Ing. 

Rudolfem Sieglem, nar. 19.7.1909, bytem Delsjövägen 21, GÖTEBORG, Švédsko, a to za 
účelem podpory sociálních, zdravotních, kulturních a vzdělávacích potřeb členů Židovské 
obce OLOMOUC. Účel Nadace je podrobněji rozveden v čl. III. tohoto Statutu. 
 

2. Nadace je právnickou osobou a účelovým sdružením majetku. Právní poměry Nadace se řídí 
platným a účinným zákonem a tímto Statutem. Nadace vzniká zápisem do veřejného 
rejstříku. 
 

3. Nadace je právnickou osobou, která k plnění svého poslání, působnosti a cílů je způsobilá 
samostatně nabývat práv a zavazovat se. Svých cílů Nadace dosahuje zejména 
prostřednictvím nadačních příspěvků poskytovaných fyzickým a právnickým osobám 
v souladu s posláním a cíli Nadace, organizováním akcí, programů a projektů, které jsou 
v souladu s posláním a cíli Nadace a prostřednictvím spolupráce s partnery z různých sektorů 
a umožněním jejich vzájemné kooperace. 

 
 

II. 
Sídlo Nadace 

 
1. Sídlem Nadace je OLOMOUC, Komenského ul. č 7. 
 
 

III. 
Účel činnosti Nadace 

 
1. Nadace byla zřízena za účelem: 

a) poskytování finančních příspěvků na krytí životních nákladů v sociálně či zdravotně 
odůvodněných případech, poskytování finančních příspěvků v souvislosti s lázeňskou 
péčí, poskytování finančních příspěvků na akce organizované Židovskou obcí 
Olomouc, jako např. společné výlety, oslavy židovských svátků apod., 

b) finanční pomoci členům trpícím chronickými onemocněními, finanční pomoci k 
nákupu zdravotních pomůcek, jako jsou dioptrické brýle, kontaktní čočky, umělý 
chrup, umělé údy, oči, ortopedická obuv, speciální opory zad, naslouchací přístroje, 
magnetofony a magnetofonové pásky s načtenými literárními díly apod., 

c) poskytování finančních příspěvků na nákup přístrojů usnadňujících provoz 
domácnosti, 

d) poskytování finančních příspěvků studujícím členům Židovské obce Olomouc. 
 
2. Ten, komu byly příspěvky z Nadace vyplaceny, je povinen použít je pouze k účelu, pro nějž 

byly poskytnuty. Jinak může Správní rada Nadace žádat jejich vrácení nebo náhradu. 



 
 

IV. 
Majetek Nadace a způsob nakládání s majetkem 

 
1. Nadace neslouží výdělečným cílům, ale k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 

užitečnému účelu. Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla založena a pro nějž 
vznikla, svůj majetek. Majetek Nadace tvoří nadační jistina, jejíž peněžní vyjádření odpovídá 
částce 965.000,- Kč, tj. nadačnímu kapitálu. Vedle toho majetek Nadace tvoří ostatní 
majetek, zejména nadační dary, příjmy plynoucí z hospodaření Nadace, jakož i peněžní 
prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, majetková práva či jiné majetkové 
hodnoty. 
 

2. Co tvoří nadační jistinu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu. To neplatí, pokud 
Nadace provozuje obchodní závod, v rozsahu potřebném pro jeho plynulý provoz.  
 

3. Zcizit lze něco z nadační jistiny, jen pokud to neodporuje vůli osoby, která Nadaci darovala 
dar nebo splnila vkladovou povinnost. Jinak lze něco z nadační jistiny zcizit, jen pokud k tomu 
dojde za protiplnění zahrnuté do nadační jistiny nebo v případě, že potřebu zcizení vyvolala 
taková změna okolností, kterou nebylo možné předvídat a jinak se s ní nelze vypořádat ani 
při vynaložení péče řádného hospodáře. 
 

4. Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat Nadace v uplynulém účetním období výši alespoň 
desetkrát vyšší než 500.000,- Kč, podléhá řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a 
konsolidovaná účetní závěrka ověření auditorem. 
 

5. Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu 
Nadace a o nákladech na její správu. Omezení nákladů souvisejících se správou Nadace se 
stanovují na max. 5 % ročních celkových výnosů nadačního majetku.  
 

6. Náklady související se správou Nadace musí Nadace vést odděleně od nadačních příspěvků. 
Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení 
majetku Nadace, náklady na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem 
Nadace, náklady na odměny vyplacené za práce pro Nadaci vykonané na základě objednávky 
nebo s předchozím souhlasem správní rady Nadace, jakož i odměny za výkon funkce revizora 
či odměny za výkon členů správní rady. 
 

7. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, která vyvíjí 
činnost, kterou Nadace v souladu s tímto Statutem podporuje, jakož i fyzickým nebo 
právnickým osobám v rámci vlastních aktivit nebo projektů Nadace. 
 

8. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění. Je-li to však vhodné 
vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, může být nadační příspěvek 
poskytnut ve formě jiného majetkového plnění. Nadační příspěvek může mít povahu 
jednorázového plnění nebo plnění opětovného. Jakou formu nadační příspěvek bude mít, 
rozhoduje správní rada. 
 

9. Nadační příspěvek poskytnutý Nadací v souladu s účelem, pro který byla Nadace zřízena, je 
osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadací, 
jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě 
stanovené Nadací. Osoba, které byl nadační příspěvek Nadací poskytnut, je povinna vždy 
Nadaci prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. 



 
10. Členům orgánů Nadace nebo revizorovi nebo osobě, která je zaměstnancem Nadace, a ani 

osobě jim blízké nelze poskytnout nadační příspěvek. 
 

11. Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. 
 

12. Správní rada je oprávněna vyzvat žadatele o nadační příspěvek o doložení své žádosti 
listinami prokazujícími pravdivost tvrzení uvedených v žádosti o nadační příspěvek. Nadace 
v souvislosti s poskytnutým nadačním příspěvkem uzavře smlouvu, v níž bude podrobně 
vymezen účel poskytnutého nadačního příspěvku, jeho forma, výše, podmínky poskytnutí a 
vrácení nadačního příspěvku. Před rozhodnutím správní rady o poskytnutí nadačního 
příspěvku si správní rada shromáždí veškeré podklady nutné k objektivnímu posouzení věci. 
 

13. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Žádost o poskytnutí nadačního 
příspěvku je povinen žadatel podat písemně, a to ve lhůtě stanovené správní radou pro 
přijímání žádostí o nadační příspěvek. 
 

14. Rozhodnutí správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku bude obsahovat označení 
žadatele, označení projektu či předmětu žádosti, který má být nadačním příspěvkem 
podpořen, formu nadačního příspěvku a jeho výši, dobu plnění nadačního příspěvku, 
podmínky, za nichž se nadační příspěvek poskytuje, sankce za porušení podmínek, za nichž je 
nadační příspěvek poskytován a další náležitosti, které správní rada bude považovat za 
vhodné. Na základě rozhodnutí správní rady a v souladu s ním uzavře Nadace s žadatelem 
písemnou smlouvu o výši a podmínkách nadačního příspěvku, a to do 40 dnů od vydání 
rozhodnutí správní rady, pokud se správní rada neusnese na jiném termínu uzavření smlouvy. 

 
 
 

V. 
Správce Nadace a orgány Nadace 

 
1. Orgány Nadace jsou správní rada a revizor. 

 
2. Nadaci spravuje Správní rada Nadace, která je jmenována Židovskou obcí Olomouc, přičemž 

alespoň 2 její členové musí být členy této Obce. 
 

3. Správní rada Nadace zvolí ze svého středu předsedu. Správní rada je nejvyšším orgánem 
Nadace a řídí veškerou její činnost. K platnosti rozhodnutí Správní rady je zapotřebí souhlasu 
většiny jejích členů. Správní rada Nadace je povinna vždy, nejpozději do konce února 
následujícího roku, podat zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok Židovské obci 
Olomouc. 
 

4. Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména: 
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, 
b) schvalovat rozpočet, rozhodovat o jeho struktuře a nákladech spojených se správou 

Nadace a rozhodovat o jejich změnách, 
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen 

„výroční zpráva“), 
d) volit revizora a rozhodovat o odvolání revizora, 
e) stanovit výši odměny za výkon revizora a výši mimořádné odměny za výkon člena 

správní rady, 
f) stanovit výši mzdy zaměstnancům Nadace, 



g) schválit poskytnutí nadačního příspěvku, 
h) rozhodnout o odmítnutí nadačního daru, 
i) rozhodnout o vrácení nadačního příspěvku, je-li použit v rozporu s dohodnutým 

účelem. 
 

5. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda. Všichni tři 
členové správní rady jsou oprávněni jednat s třetími osobami samostatně a zvlášť. 
 

6. Členství ve správní radě je čestné a bezplatné. 
 

7. Členství ve správní radě Nadace může zaniknout: 
a) úmrtím člena správní rady, 
b) ztrátou svéprávnosti, 
c) písemným odstoupením z funkce člena správní rady, adresovaným Židovské obci 

Olomouc, 
d) odvoláním Židovskou obcí Olomouc v případě, že člen správní rady Nadace neplní 

řádně své povinnosti. 
 
8. Funkce člena správní rady zaniká odstoupením z funkce člena správní rady doručením tohoto 

písemného projevu vůle Židovské obci Olomouc. V případě odvolání člena Správní rady 
Nadace představenstvem Židovské obce Olomouc jmenuje Židovská obec Olomouc současně 
s tímto odvoláním i nového člena Správní rady Nadace. 
 

9. Správní rada má 3 členy. Funkční období je 5-leté. Opětovné zvolení je možné. 
 

10. Svolání správní rady probíhá pozvánkou s pořadem jednání a místem konání, kterou zašle 
předseda správní rady členům písemně nebo e-mailem či faxem, a to nejméně 15 dnů před 
zasedáním správní rady. S pozvánkou zašle předseda podklady, které člen správní rady bude 
potřebovat k rozhodování. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení této 
lhůty, pokud všichni členové správní rady na zasedání prohlásí, že na dodržení této lhůty 
netrvají. Správní rada se svolává nejméně jednou za 3 kalendářní měsíce, jinak podle potřeby. 
Správní rada bude svolána vždy, když o to požádá revizor či kterýkoliv člen správní rady. 
Pozvánka se zasílá též revizorovi, a to buď písemně, e-mailem či faxem. Pokud o svolání 
požádá člen správní rady nebo revizor, je povinností předsedy správní rady zasedání správní 
rady svolat nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti. Pokud předseda správní rady nesvolá 
ve shora uvedeném termínu, je oprávněn správní radu svolat kterýkoliv člen správní rady. 
 

11. O průběhu zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepíšou všichni členové správní 
rady. Správní rada může rozhodnout též per rollam, pokud s tím budou souhlasit všichni 
členové správní rady. Při rozhodování per rollam se bude vycházet z projevu vůle člena 
správní rady učiněného prostřednictvím e-mailu. 
 

12. Členové správní rady mají právo nahlížet do všech účetních dokladů a pořizovat si z nich 
kopie. 
 

13. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí revizora, potažmo s funkcí či osobou, 
kterou vylučuje zákon. 
 

14. Revizor je kontrolním a revizním orgánem Nadace. Funkční období revizora je 5-leté. 
Opětovné zvolení za revizora je možné. 
 



15. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih jiných dokladů týkajících se Nadace a dále 
svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak neučiní 
bez zbytečného odkladu předseda správní rady. 
 

16. Revizor má právo se účastnit zasedání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to 
požádá. 
 

17. Členství revizora zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) úmrtím, 
c) odvoláním, 
d) odstoupením. 
Pokud dojde k zániku funkce revizora odstoupením, děje se tak písemně a toto odstoupení je 

adresováno Nadaci, do jejího sídla, k rukám předsedy správní rady. Pokud není předseda 

správní rady nebo je tento dlouhodobě nepřítomen, adresuje se odstoupení k rukám 

kteréhokoliv z členů správní rady. Správní rada odstoupení projedná na nejbližším svém 

zasedání. Odstoupení je účinné dnem jeho projednání správní radou, nejpozději dnem, kdy 

byla povinna správní rada toto odstoupení projednat. 

VI. 
Doba trvání Nadace 

 
1. Nadace se zakládá na dobu neurčitou. 

 
2. V případě zániku právní subjektivity Židovské obce Olomouc přecházejí práva a povinnosti z 

tohoto Statutu ze Židovské obce Olomouc na Federaci židovských obcí ČR v Praze. Nebude-li 
Židovská obec Olomouc z jakýchkoliv důvodů schopna naplňovat účel této Nadace, je 
povinna převést bez zbytečného odkladu svá práva a povinnosti z tohoto Statutu na Federaci 
židovských obcí v Praze. 
 

3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v předchozím odstavci a Federace židovských obcí v Praze 
nebude moci práva a závazky z tohoto Statutu převzít, jsou Židovská obec Olomouc, případně 
její právní nástupce či likvidátor povinni převést tato práva a závazky na Evropskou židovskou 
organizaci, která zajistí, že bude řádně dbát o zajištění účelu a cílů Nadace. 
 

4. Při všech případných změnách, uvedených v předchozích dvou odstavcích, musí být zachován 
název a předmět Nadace. V případě zániku Nadace bez právního nástupce bude povolena 
likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Likvidátora v takovém případě určí 
Židovská obec Olomouc či její právní nástupce. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Statut byl vydán na základě usnesení správní rady Nadace ze dne 29. 11. 2013. 
 
V Olomouci dne 29. 11. 2013 
 
 

 
 



________________________________ 
PhDr. Tomáš Hrbek, předseda správní rady, v. r. 

 
 
 
 

________________________________ 
Jindřich Buxbaum, člen správní rady, v. r. 

 
 
 
 

________________________________ 
Eva Franklová, člen správní rady, v. r. 


